
Statut 

Společnost rodičů a přátel základní školy v Žabčicích 

 

 
I. 

Obecná ustanovení 

 

 

Název spolku :  Společnost rodičů a přátel základní školy v Ţabčicích 

IČ :    687 269 70 

Sídlo spolku :   Ţabčice 

Datum vzniku zápisu : 17.3.1999 

Spisová značka :  L 3281 vedená u Krajského soudu v Brně 

 

 

 

1. Účel spolku 

 

Spolek se zřizuje k účelu uţitečnému společensky a za účelem podpory veřejně prospěšných 

aktivit a projektů, a to zejména: 

 Zajištění pomoci ZŠ a MŠ Ţabčice při výuce ţáků a při mimoškolní činnosti, 

 Zajištění činností a akcí pořádaných školou v rámci školní a mimoškolní činnosti. 

 

 

2 Předmět statutu 

 

Statut Společnosti rodičů a přátel základní školy v Ţabčicích (dále jen „statut“) vymezuje 

postup pro jednání orgánu spolku, pro ustanovení do funkce a ukončení výkonu funkce 

orgánů spolku, majetkové zdroje, podmínky pro poskytování příspěvků a jakým způsobem se 

příspěvky poskytují. 

 

 

 

 

 

 



II. 

Orgány spolku 

 

 

Orgány spolku : 

 

Statutární orgán :   Správní rada 

    5 členů s pětiletým funkčním obdobím 

Kontrolní orgán :  Revizor 

    Pětileté funkční období 

 

 

 

 

 

 

 

1. Správní rada 

 

1) Správní rada spravuje majetek spolku, řídí činnost a rozhoduje o všech záleţitostech spolku  

a je statutárním orgánem spolku. 

 

2) Správní rada je pětičlenná, funkční období členů správní rady je pětileté. Člen správní rady 

můţe být jmenován opětovně. 

 

3) Do výlučné působnosti správní rady náleţí : 

 Vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, 

 Schvalovat rozpočet spolku a jeho změny, 

 Schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku, 

 Volit a odvolávat členy správní rady a revizora, 

 V případech daných zákonem rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo bez 

likvidace, 

 Rozhodovat o sloučení spolku a jeho změnách, 

 Rozhodovat o zvýšení spolkového jmění, 

 Rozhodovat o dalších náleţitostech, které si rozhodnutí vyhradí, a o všech 

záleţitostech, které nespadají do působnosti jiného orgánu spolku. 



4) Funkce členů správní rady zaniká: 

 Uplynutím funkčního období, 

 Odvolání správní radou, 

 Odstoupením člena správní rady, 

 Úmrtím. 

5) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady, který jako statutární 

zástupce jedná jménem fondu samostatně. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání 

správní rady. Správní rada se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. 

 

6) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. 

K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jejich členů. Při 

rozhodování správní rady je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy. 

 

 

2. Způsob jednání jménem spolku 

 

Jménem spolku jedná buď předseda správní rady samostatně, nebo dva členové správbní rady, 

kdy k názvu spolku připojí svůj podpis.  

 

3. Revizor 

 

1) Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. 

2) Funkční období revizora je pětileté, kdy opětovné zvolení je moţné. 

3) Revizor zejména: 

 Kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování příspěvků spolku a spránost 

účetnictví vedeného spolkem, 

 Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, 

 Dohlíţí na to, zda spolek vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, touto zakládací 

listinou a statutem spolku, 

 Upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, 

 Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní 

činnosti, 



4)  

 

 


